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 قال اهلل تبارك وتعاىل

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعمانلا من يهده 
اهلل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأشهد أن حممدا 

 عليه وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما كثريا.صىل اهلل -عبده ورسوهل 

أما بعد: فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدى هدى حممد صىل اهلل عليه وسلم، ورش األمور 
 حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة يف انلار.

ِيَن آَمُنوا َوعَ انتهينا عند قوهل تبارك وتعاىل } ِ اَّلذ
نذ لَُهْم َجنذاٍت ََتْرِي ِمْن ََتْتَِها َوبَِّشر

َ
اِِلَاِت أ ِملُوا الصذ

تُوا بِِه ُمتََش 
ُ
ِي ُرزِْقَنا ِمْن َقْبُل وَأ ْنَهاُر ُُكذَما ُرزِقُوا ِمْنَها ِمْن َثَمَرٍة رِْزقًا قَالُوا َهَذا اَّلذ

َ
ْزَواٌج اْْل

َ
ابًِها َولَُهْم فِيَها أ

َرٌة َوُهْم فِيَها َخاِلُ  ، فبعد أن ذكر اهلل سبحانه وتعاىل ما أعده ألعدائه من الاكفرين 25{ابلقرةونَ ُمَطهذ
 واملرشكني، ذكر سبحانه وتعاىل ما أعده ألهل اإليمان.

ا ثم بعدها ذكر ربنا سبحانه وتعاىل قوهل } مذ
َ
ْن يَْْضَِب َمَثًًل َما َبُعوَضًة َفَما فَْوَقَها فَأ

َ
َ ََل يَْسَتْحِِي أ إِنذ اَّللذ

 ِ ُ اَّلذ َراَد اَّللذ
َ
ِيَن َكَفُروا َفَيُقولُوَن َماَذا أ ا اَّلذ مذ

َ
َقُّ ِمْن َربرِهْم وَأ نذُه اِلْ

َ
بَِهَذا َمَثًًل يُِضلُّ بِِه  يَن آَمُنوا َفَيْعلَُموَن أ

ِيَن َيْنُقُضوَن عَ 26َكثرِيًا َويَْهِدي بِِه َكثرِيًا َوَما يُِضلُّ بِِه إَِلذ الَْفاِسِقنَي ) ِ مِْن َبْعِد مِيَثاقِِه ( اَّلذ ْهَد اَّللذ
ونَ  َاِِسُ

ْ
وََلَِك ُهُم اْل

ُ
ْرِض أ

َ
ْن يُوَصَل َويُْفِسُدوَن ِِف اْْل

َ
ُ بِِه أ َمَر اَّللذ

َ
 .{َويَْقَطُعوَن َما أ
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ِي اْسَتْوقََد نَاًراما رضب اهلل للمنافقني مثال، فقال } فبعد   ، ورضب هلم مثال17{ابلقرةَمَثلُُهْم َكَمَثِل اَّلذ
َماءِ فِيِه ُظلَُماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق آخر فقال } ْو َكَصيرٍب ِمَن السذ

َ
هذه أمثلة ذكرها ربنا سبحانه  19{ابلقرةأ

 وتعاىل، ورضبها يف القرآن الكريم.

-لكريم، فاهلل تبارك وتعاىل أىلع فقال بعض املرشكني: ما بال هذه األمثلة اليت ترُضب يف القرآن ا
ر مثل هذه األمثلة، فزنلت هذه اآلية كما قال أئمة اتلفسري، املرشكون قالوا: إن عن أن يذك -ويرتفع

هذه األمثلة يتزنه عنها اهلل سبحانه وتعاىل، فأنزل اهلل جل وعال مبينا أن مثل هذه األمثلة ال 
 يستحيي اهلل تبارك وتعاىل من رضب يشء منها، سواء قّل أو كرث، وهلذا ذكر اهلل جل وعال يف كتابه

كثريا من األمثلة، فرضب مثال بالعنكبوت، ورضب مثال باذلباب، فحني أنزلت هذه قال هؤالء: ما 
 يطعنون. كأنهمأراد اهلل من ذكر هذا؟ 

ْن يَْْضَِب َمَثًًل َما َبُعوَضًة َفَما فَْوَقَهافرد اهلل تعاىل } 
َ
َ ََل يَْسَتْحِِي أ { وقد رضب مثال بالعنكبوت إِنذ اَّللذ

ْوَهَن اْْلُُيوِت َْلَ َمَثُل }
َ
ََذْت بَيًْتا َوإِنذ أ ْوِِلَاَء َكَمَثِل الَْعْنَكُبوِت اَّتذ

َ
ِ أ َُذوا ِمْن ُدوِن اَّللذ ِيَن اَّتذ ْيُت اَّلذ

يَُّها انلذاُس ُُضَِب َمَثٌل ، وأيضا رضب مثال باذلباب }41{العنكبوتالَْعْنَكُبوِت لَْو ََكنُوا َيْعلَُمونَ 
َ
يَاأ

بَ  فَاْسَتِمُعوا ِ لَْن ََيْلُُقوا ُذبَابًا َولَِو اْجَتَمُعوا ََلُ َوإِْن يَْسلُْبُهُم اَّلُّ ِيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللذ اُب َشيًْئا ََل ََلُ إِنذ اَّلذ
الُِب َوالَْمْطلُوُب  ، فرضب مثال بهذا، ومثال بهذا، وهذه األمثلة فيها 73{احلجيَْستَْنِقُذوهُ مِْنُه َضُعَف الطذ

إِنذ قوهل } -كما قال بعض أهل العلم-ن كثرية، فقال املرشكون: ما أراد هلل بهذا، فأنزل اهلل تعاىل معا
ْن يَْْضَِب َمَثًًل َما َبُعوَضًة َفَما فَْوَقَها

َ
َ ََل يَْسَتْحِِي أ  { يف السياق.َما{ بدل }َبُعوَضةً {، }اَّللذ

ها، يف احلقارة، وقيل: فما فوقها أي أكرث وأكرب منها، { قيل: فما دونها، أي أصغر منَفَما فَْوَقَهاوقوهل }
ْن يَْْضَِب َمَثًًل َما َبُعوَضًة َفَما فَْوَقَهافالك املعنيني ذكرهما بعض أهل العلم، }

َ
َ ََل يَْسَتْحِِي أ { أي إِنذ اَّللذ

بذلك  ، وأيضا يلحقأصغر منهاما أكرب منها، وأيضا يلحق ويدخل يف ذلك ما اكن دونها، وما اكن 
 مااكن دونها وأصغر منها.

(، ما أكرب منها( وقد يكون )ما دونها( بمعىن )ما فوقهاوجاء يف احلديث ىلع أن املراد قد يكون )
َبَة فقوهل صىل اهلل عليه وسلم ) ْنَيا َتْعِدُل ِعْنَد اهللِ َجَناَح َبُعوَضٍة َما َسََق ََكفًِرا مِْنَها ََشْ لَْو ََكنَِت الُّ

{ أي: ما دونها، وقوهل صىل اهلل عليه َفَما فَْوَقَهاهذا استدل به بعض العلماء ىلع أن املراد من }، ف1(َماءٍ 
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، فقوهل 1(ما من مسلٍم يشاُك شوكًة فما فوقَها ، إَل ُكتبْت َل بها درجٌة ، وُُمَيْت عنه بها خطيئةٌ وسلم )
 أقوى.{ املراد به أكرث وأكرب منها، وهذا القول َفَما فَْوَقَهاهنا }

وهذه األمثلة اليت رضبها اهلل جل وعال يف القرآن الكريم، فيها فوائد وفيها منافع كثرية، هلذا قال 
إين إذا سمعت املثل ِف القرآن فلم ) -واألثر رواه ابن أيب حاتم يف كتاب اتلفسري-بعض السلف 

ْمَثاُل ( قال )أفهمه بكيت ىلع نفيس
َ
ُبَها لِلنذاِس َوَما َيْعِقلَُها ْلن اهلل جل وعًل يقول  َوتِلَْك اْْل  نَْْضِ

، فاملثل املرضوب يف القرآن، يعقله ويفهمه من اكن من أهل العلم، فإذا رُضب املثل 2(إَِلذ الَْعالُِمونَ 
وسيق لك املثل اذلي جاء يف القرآن الكريم واستمعت هل ولم تفهمه، فهذا فيه إشارة إىل نقص الفهم 

إلكثار من األمثلة يف القرآن الكريم، وأيضا يف سنة انليب صىل اهلل عليه ونقص العلم، وهلذا جاء ا
اذلي ُُجعت  3"اْلمثال ِف القرآن الكريمكتاب "وىلع آهل وصحبه وسلم، وألف العلماء يف ذلك، ومنه 

 فيه األمثلة املذكورة يف القرآن، وما تدّل عليه من املعاين.
ن يؤمن بها، سواء اكن ما صغر منها أو ما كرب، فيؤمن بها والواجب ىلع املؤمن يف حق هذه األمثلة أ

 ويعلم أنها من عند اهلل سبحانه وتعاىل، وأنها حق، يهدي اهلل عز وجل بها من يشاء.

َقُّ ِمْن َربرِهمْ قال } نذُه اِلْ
َ
ِيَن آَمُنوا َفَيْعلَُموَن أ ا اَّلذ مذ

َ
{ أي يعلمون أن هذا الالكم هو من عند اهلل فَأ
ُ بَِهَذا َمَثًًل وتعاىل، وأنه حق، } سبحانه َراَد اَّللذ

َ
ِيَن َكَفُروا َفَيُقولُوَن َماَذا أ ا اَّلذ مذ

َ
{ سؤال إنكار وَأ

واستعالء، وعدم تيقن وعدم إيمان وتصديق، كمثل قوهل عز وجل يف اآلية األخرى يف سورة املدثر 
ْصَحاَب انلذارِ إَِلذ َمًَلئَِكًة }

َ
ِيَن َوَما َجَعلَْنا أ يَن َكَفُروا لِيَْستَْيِقَن اَّلذ ِ َتُهْم إَِلذ فِْتَنًة لَِّلذ َوَما َجَعلَْنا ِعدذ

وتُوا الِْكَتاَب َوالُْمْؤِمُنوَن َوِِلَ 
ُ
ِيَن أ ِيَن آَمُنوا إِيَمانًا َوََل يَْرتَاَب اَّلذ وتُوا الِْكَتاَب َويَْزَداَد اَّلذ

ُ
ِيَن ِِف أ ُقوَل اَّلذ

ُ َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء َوَما قُلُوبِِهْم َمَرٌض وَ  ُ بَِهَذا َمَثًًل َكَذلَِك يُِضلُّ اَّللذ َراَد اَّللذ
َ
الََْكفُِروَن َماَذا أ

 .31{املدثرَيْعلَُم ُجُنوَد َربرَك إَِلذ ُهَو َوَما ِِهَ إَِلذ ذِْكَرى لِلْبََِّشِ 

والاكفرين، يم يضل بها كثريا أي من املنافقني، فهذه األمثال اليت يرضبها اهلل عز وجل يف القرآن الكر
بتكذيبهم للحق، وأما  -عياذا باهلل-بها كثريا من املؤمنني، فزيداد أهل الضاللة يف ضالهلم  ويهدي

 4{الفتحلََِيَْداُدوا إِيَمانًا َمَع إِيَمانِِهمْ أهل اإليمان فزيدادون إيمانا مع إيمانهم كما قال جل وعال }

{ هؤالء اذلين يزدادون ضالال عند سماعهم هلذه األمثلة إنما هم ِضلُّ بِِه إَِلذ الَْفاِسِقنيَ َوَما يُ قال } 
{ أي هؤالء الاكفرون اذلين قد يعرفون هذا املثل، َوَما يُِضلُّ بِِه إَِلذ الَْفاِسِقنيَ الاكفرون والفاسقون، }

                                                           
 ]رواه الشيخان[ 1
 ([1/97]"تفسير ابن كثير"، ) 2
 [-رحمه هللا-]البن قيم الجوزية  3
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روج، ومن ثّمة سميت الفأرة { ُجع فاسق وأصل الفسق هو اخلالَْفاِسِقنيَ ولكن يكفرون به، و}
فويسقة، ألنها خترج من جحرها وماكنها فتحدث خارجه فسادا، وأيضا اذلي خيرج عن طاعة اهلل 

 سبحانه وتعاىل يسىم فاسقا، ففسقهم ضالهلم وخروجهم عن طاعة اهلل سبحانه وتعاىل.

ِ ِمْن َبْعِد ِميَثاقِِه َويَْقَط } ِيَن َيْنُقُضوَن َعْهَد اَّللذ ْرِض اَّلذ
َ
ْن يُوَصَل َويُْفِسُدوَن ِِف اْْل

َ
ُ بِِه أ َمَر اَّللذ

َ
ُعوَن َما أ

ونَ  َاِِسُ
ْ

وََلَِك ُهُم اْل
ُ
{ وهذه صفات أهل الكفر، ويه ختالف صفات املؤمنني، وقد قابل اهلل عز أ

وجل بني املؤمنني والاكفرين يف هذه الصفات، فاملؤمنون يوفون بعهد اهلل، وال ينقضون امليثاق، 
لون ما أمر اهلل به أن يوصل، وأما أهل الكفر وانلفاق، فإنهم ال يوفون بعهد اهلل، وإنهم ويص

ينقضون امليثاق، وأيضا يقطعون ما أمر اهلل به أن يوصل، كما قال جل وعال، ضاربا هلذين املثلني، 
نِْزَل إَِِلَْك مِْن رَ مقابال بينهما يف سورة الرعد }

ُ
نذَما أ

َ
َفَمْن َيْعلَُم أ

َ
ُر أ ْعََم إِنذَما َيَتَذكذ

َ
َقُّ َكَمْن ُهَو أ برَك اِلْ

ْْلَاِب )
َ
ولُو اْْل

ُ
ِ َوََل َيْنُقُضوَن الِْميَثاَق )19أ ِيَن يُوفُوَن بَِعْهِد اَّللذ ْن 20( اَّلذ

َ
ُ بِِه أ َمَر اَّللذ

َ
ِيَن يَِصلُوَن َما أ ( وَاَّلذ

 ِ
ْ

ََيَافُوَن ُسوَء اِل ََيَْشْوَن َربذُهْم َو ، هذه صفات املؤمنني، باملقابل صفات 19/21{الرعدَساِب يُوَصَل َو
ْن الاكفرين قال عز وجل فيهم }

َ
ُ بِِه أ َمَر اَّللذ

َ
ِ مِْن َبْعِد ِميَثاقِِه َويَْقَطُعوَن َما أ ِيَن َيْنُقُضوَن َعْهَد اَّللذ َواَّلذ

وََلَِك لَُهُم اللذْعَنُة َولَُهمْ 
ُ
ْرِض أ

َ
ارِ يُوَصَل َويُْفِسُدوَن ِِف اْْل ، فهذه صفات أهل الكفر، 25{الرعد ُسوُء الذ

 عدم وفائهم بعهد اهلل، ونقض املواثيق، واإلفساد يف األرض عياذا باهلل سبحانه وتعاىل.

ِ مِْن َبْعِد مِيَثاقِهِ وقوهل عز وجل } ِيَن َيْنُقُضوَن َعْهَد اَّللذ { فعهد اهلل ما أخذه عليهم، من وجوب اَّلذ
ل، وبانليب صىل اهلل عليه وسلم، واتباع ما جاء به عليه الصالة والسالم، فهذا اإليمان باهلل عز وج

هو عهد اهلل العام اذلي تدخل فيه ُجيع هذه املعاين، فعهد اهلل وصيته إىل خلقه بعبادته وباتباع أمره 
ِيَن َينْ واجتناب نهيه، وأيضا املراد كذلك } ِ ِمْن َبْعِد َوَما يُِضلُّ بِِه إَِلذ الَْفاِسِقنَي اَّلذ ُقُضوَن َعْهَد اَّللذ

 { أي من بعد توثّقه، ومن بعد ثبوته.ِميَثاقِهِ 

ْن يُوَصَل }
َ
ُ بِِه أ َمَر اَّللذ

َ
{ فرس بعض العلماء املراد هنا صلة الرحم، أي أنهم يقطعون َويَْقَطُعوَن َما أ

الء أي الاكفرون هو لك ما أمر اهلل عز وجل به أن يوصل فإن هؤ يصلونها، واملرادالرحم وال 
 واملنافقون يقطعونه ويأمرون بقطعه عياذا باهلل تبارك وتعاىل.

ْرِض } 
َ
{ اإلفساد يف األرض كما سبق ذكره هو لك معصية، فلك معصية تعترب من َويُْفِسُدوَن ِِف اْْل

اإلفساد يف األرض، وأعظمها الرشك، والكفر باهلل سبحانه وتعاىل، فهذا من أعظم اإلفساد يف 
 رض، ويأيت بعد ذلك سائر املعايص.األ
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وََلَِك }
ُ
ونَ  أ َاِِسُ

ْ
{ أي هؤالء اذلين نقضوا العهد بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر اهلل به أن يوصل، ُهُم اْل

هم اخلارسون اذلين خرسوا ادلنيا واآلخرة، ففاتتهم سعادة احلياة اإليمانية يف ادلنيا، وفاتهم اثلواب 
 يه حقيقة اخلرسان عياذا باهلل، اخلرسان ىلع قسمني: واألجر أيضا يف اآلخرة، وهذه

ونَ = خرسان أكرب واملراد به الكفر كما قال اهلل جّل وعال هاهنا }1 َاِِسُ
ْ

وََلَِك ُهُم اْل
ُ
َوَمْن { وقال }أ

ونَ  َاِِسُ
ْ

وََلَِك ُهُم اْل
ُ
 .121{ابلقرةيَْكُفْر بِِه فَأ

جيتنيه املؤمن ىلع نفسه من تركه لألوامر، أو = واخلرسان األصغر وهو مااكن دون الكفر، وهو ما 2
 ارتكابه بلعض انلوايه.

فهذه صفة هؤالء الاكفرين، ولّما اكن هذا الوصف مما ال ينبيغ أن يكون من العبد، ألن اهلل جل 
وعال هو خالقه، ورازقه، وهو اذلي يرّس هل هذا الكون، وجعله يف تيسريه، وسّهله هل، فاألوىل أن ينتفع 

كون، مما يعود عليه بانلفع والصالح، وأن يعبد اهلل سبحانه وتعاىل، إال أن ثمة ُجاعة وطائفة بهذا ال
من انلاس، قد اختاروا الكفر وجعلوا اهلدى ثمنا للضاللة عياذا باهلل، واحنرفوا عن دين اهلل عز 

هؤالء كيف  وجل، وكفروا باهلل سبحانه وتعاىل، وهلذا جاء هذا اتلقرير من اهلل عز وجل قاصدا به
 يكفرون يف حني أن اهلل عز وجل، قد أغدق عليهم انلعم الكثرية، ويرس هلم كثريا من املخلوقات.

 

 
ْحَياُكْم ُثمذ يُِميُتُكْم ُثمذ ُُيْيِيُكْم ُثمذ إَِِلِْه فقال سبحانه وتعاىل } 

َ
ْمَواتًا فَأ

َ
ِ َوُكْنُتْم أ َكْيَف تَْكُفُروَن بِاَّللذ

{ فاهلل جل وعال احتج ىلع هؤالء، مشريا إىل وجوده وقدرته، وأنه اخلالق املترصف املالك تُرَْجُعونَ 
املدبر، املستحق للعبادة، احتج ىلع هؤالء، كيف تكفرون وجتحدون وال تعبدون اهلل جل وعال، 
ويف حني أنكم كنتم عدما، فجعلكم اهلل جل وعال يف الوجود، ثم تصريون أمواتا، ثم بعد ذلك 

ون إىل احلياة، فهذا مما قضاه اهلل وقّدره، ومما خلقه اهلل سبحانه وتعاىل، فأمركم وترصفكم ترجع
وشأنكم بيد اهلل سبحانه وتعاىل، فكيف يصح من اإلنسان أن يكفر باهلل عز وجل؟ قال جل وعال 
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ْهِر لَْم يَُكْن َشيًْئا َمْذُكوًرا )} نَْساِن ِحنٌي مَِن الذ ََت ىلَعَ اْْلِ
َ
ْمَشاٍج 1َهْل أ

َ
نَْساَن ِمْن ُنْطَفٍة أ ( إِنذا َخلَْقَنا اْْلِ

 .1/2{اإلنساننَبَْتلِيِه فََجَعلَْناهُ َسِميًعا بَِصريًا

فاإلنسان اكن عدما، اكن ميتا يف صلب أبيه، ثم أحياه اهلل وخلقه، ثم بعد ذلك يميته، ثم بعد ذلك 
َمتذَنا اثْنََتنْيِ ال جل وعال }حيييه مرة أخرى، وهذا يوم ابلعث للجزاء واحلساب، كما ق

َ
قَالُوا َربذَنا أ

ْحَييَْتَنا اثْنََتنْيِ 
َ
، قال بعض العلماء: املوىت األوىل أي كنتم ترابا قبل أن خُتلقوا، فهذه ميتة ثم 11{اغفروَأ

خلقكم فأحياكم، فهذه حياة بعد موتة، ثم يميتكم وهذه أيضا ثانية، ثم حييكم فرتجعون، وهذا 
َمتذَنا ، فيه احلياة األخرى، وهذا أصح ما ذكره أهل العلم، ويؤيده قوهل تعاىل }يوم ابلعث

َ
قَالُوا َربذَنا أ

ْحَييَْتَنا اثْنََتنْيِ 
َ
ُ ُُيْيِيُكْم ُثمذ يُِميُتُكْم ُثمذ ََيَْمُعُكْم إََِل يَْوِم ، وقوهل جل وعال }11{اغفراثْنََتنْيِ وَأ قُِل اَّللذ

 .26{اجلاثية فِيهِ الِْقَياَمِة ََل َرْيَب 

ْرِض ََجِيًعاذكر اهلل بعد ذلك قوهل } 
َ
ِي َخلََق لَُكْم َما ِِف اْْل { هذا تأكيد ملا سبق، يعين كيف ُهَو اَّلذ

يصح من اإلنسان أن يكفر باهلل، يف حني أن اهلل جل وعال هو اذلي أحياه بعد أن اكن ميتا، وهو 
ب، وكيف يكفر اإلنسان بربه جل وعال، يف حني أن ذلك للجزاء واحلسا داذلي يميته، ثم حيييه بع

اهلل سبحانه وتعاىل، قد خلق هل األرض ومهدها هل، وفرشها هل، وسوى هل السماء وجعلها هل سقفا 
َماءِ َذاِت الرذْجِع )حمفوظا، ومن لك انلعم اليشء الكثري، كما قال جل وعال } ْرِض َذاِت 11َوالسذ

َ
( َواْْل

ْدِع  ، فرتجع األمطار من السماء، وتزنل ىلع األرض وتتصدع، وخيرج منها كثري من 11/10{الطارقالصذ
األرزاق، فهذا امتنان من اهلل جل وعال ىلع عباده يف هذه اآلية يف سورة الطارق، وكذلك يف هذه 

 السورة وهذه اآلية، وغريها من اآليات.

ِي َخلََق فقال جل وعال } و اإلجياد من عدم، والربء هو اإلجياد ىلع { أي أوجد من عدم، اخللق هُهَو اَّلذ
صورة معينة، واتلصوير هو تصوير هذا املخلوق يف أكمل هيئة، وهذه ثالثة أسماء من أسماء اهلل جل 

َالُِق اْْلَارُِئ وعال، ومعان متناسبة ومرتتبة، اخلالق، ابلارئ، املصور، كما قال جل وعال }
ْ

ُ اْل ُهَو اَّللذ
رُ   وهذه األسماء وردت ىلع سياق واحد كما يف آخر سورة احلرش. ،24{احلرشالُْمَصور

ْرِض ََجِيًعا} 
َ
ِي َخلََق لَُكْم َما ِِف اْْل { اسم موصول أي اذلي، فلك ما يف األرض خلقه اهلل ما{، }ُهَو اَّلذ

عز وجل نلا، وهذا السياق يستدل به العلماء ىلع حلية لك ما يوجد ىلع وجه األرض، ولك ما ينبت 
ألرض، إال ما جاء انلص ىلع حتريمه، ألن اهلل عز وجل لّما امنّت علينا بهذه األشياء، وأنه خلقها من ا

نلا سبحانه، فخلقه هلا نلا لنستفيد منها، ونلنتفع بها، فلك ما ىلع األرض مما هو فوقها، وخرج منها أو 
حتريمه، وهلذا لّما جاء بعض يف داخلها جيوز االنتفاع به واالستفادة منه، ما لم يأت ما هو رصيح يف 
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أهل ايلمن إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم، وسألوه عن نوع رشاب يرشب ابلتع واملزر فقال: أيسكر؟ 
، فلك مخر فهو حرام، فاحلاصل أنه سئل عن 1(لك مسكر حرامقالوا: ال، فقال صىل اهلل عليه وسلم )

حرام، ولكن الواجب اجتنابه يف الرشاب  هذا انلوع من الرشاب، لم يقل صىل اهلل عليه وسلم: هو
 مااكن فيه إساكر وإذهاب للعقل، فهذا اذلي ال جيوز.

ْرِض ََجِيًعافقوهل } 
َ
ِي َخلََق لَُكْم َما ِِف اْْل { هذا امتنان من اهلل، واالمتنان بمعىن ذكر انلعمة، ُهَو اَّلذ

سدي لك، واهلل سبحانه وتعاىل يمنت 
ُ
ىلع عباده بما يشاء، ألنه خلقهم، وذكر اخلري وانلفع، اذلي أ

فيمنت  وأوجدهم من عدم، وال حاجة هل فيهم، فطاعتهم ال تزيد ملكه، وفجورهم ال ينقص ملكه،
، وفائدة هذا االمتنان أن نستفيد أنه يصح نلا أن ننتفع بها، وأنها نلا ىلع عباده بكثري من انلعم

 حالل.

ِيَن آَمُنوا ََل ُتْبِطلُوا وز، وهلذا قال جل وعال }أما االمتنان من املخلوق ىلع املخلوق فال جي يَُّها اَّلذ
َ
يَاأ

َذى
َ
، وستأتينا يف هذه السورة، ويف حديثه صىل اهلل عليه وسلم يف 264{ابلقرةَصَدقَاتُِكْم بِالَْمنر َواْْل

ان اذلي اثلالثة اذلين ال يدخلون اجلنة وال يكلمهم اهلل وال ينظر إيلهم وال يزكيهم، ذكر منهم امل
يمن بصدقته، يعين ينفع غريه، ويوصل إيله نفعا، ثم يمنت فيذكر هذه انلعمة وهذا اخلري اذلي أسداه 

لغريه، فهذا من البرش فيما بينهم ال جيوز غري مرشوع، أما اهلل تبارك وتعاىل فيمنت ىلع عباده بكثري 
 من أنواع انلعم.

َماءِ } صد إىل السماء، فاالستواء هنا قد ضّمن معىن القصد، واإلقبال { فيها معىن قُثمذ اْسَتَوى إََِل السذ
( ولفظة االستواء يف اللغة تدل ىلع هذه املعاين األربعة: العلو، واالرتفاع، إَلألنه عّدي بلفظ )

َماءِ واالستقرار، والقصد، حبسب ما تُعّدى به، فهنا قال } { أي قصَد إىل السماء، أما ُثمذ اْسَتَوى إََِل السذ
، فهنا 54{األعرافُثمذ اْسَتَوى ىلَعَ الَْعْرِش ، }5{طهالَْعْرِش اْسَتَوى ىلَعَ  الرذْْحَنُ ( }ىلعتعّديه حبرف اجلر )

( تدل ىلع معىن العلو، واالرتفاع، وبه فرسه ُجهور أهل السنة وُجهور ىلعاالستواء ُعدي حبرف اجلّر )
 السلف.

َماءِ } هنا جنس السماء أي لك ما عال وارتفع، اسم جنس، ويدخل يف ذلك { السماء ُثمذ اْسَتَوى إََِل السذ
 السماوات السبع.

                                                           
 ]نحوه في الصحيحين[ 1
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ٍء َعلِيمٌ { أي خلقهن، سماء بعد سماء، }فََسوذاُهنذ } { أي أن علمه قد َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو بُِكلر ََشْ
ات أحاط بكل يشء، فال يتعجب اإلنسان مادام هذه األراضني اليت خلقها جل وعال والسماو

ِي َخلََق لَُكْم َما ِِف حتت علمه تعاىل ناسب أن يأيت بهذا االسم يف هذا السياق }السبع،  ُهَو اَّلذ
ْرِض 

َ
{ ال يزال اإلنسان إىل اآلن خيرتع ويكتشف فيها أشياء من أغرب الغرائب، ومن أعجب اْْل

ماء، هذا ما هو يف السماء األوىل، العجاب، كما أنه ال يزال اإلنسان إىل اآلن يكتشف أشياء يف الس
وإن اكن ال يستطيعون أن يتجاوزوها، ألنها سقف حمفوظ، فكيف بما هو فوقها من السماوات 

ٍء َعلِيمٌ األخرى ابلاقية، فهذا اتساع عظيم، فجاء ما يناسب ذلك يف قوهل عز وجل } { َوُهَو بُِكلر ََشْ
ئل العموم إذا أردت أن حتكم ىلع يشء ىلع عمومه ( يه أّم ابلاب يف باب العموم، يف مسالكوهذه )

( إذا اكن الطلبة لكهم حارضون تقول: لك الطلبة حارضون، فلّك جتمع ُجيع لكجئت باسم )
ٍء َعلِيمٌ األجناس، وتعّم، فيه األصل يف العموم، فقال عز وجل } {، أي لك يشء يف َوُهَو بُِكلر ََشْ

 وتعاىل به عليم، قد أحاط به علما. ويف السماء وما بينهما هو تبارك األرض

هذه اآلية هاهنا جاء تفسريها وتوضيحها يف سورة فصلت حيث وّضح هناك خلق األرض، وخلق 
نَْداًدا َذلَِك السماء، فقال جّل وعال }

َ
ْرَض ِِف يَْوَمنْيِ َوََتَْعلُوَن ََلُ أ

َ
ِي َخلََق اْْل ئِنذُكْم ََلَْكُفُروَن بِاَّلذ

َ
قُْل أ

يذاٍم َسَواًء 9َعالَِمنَي )َربُّ الْ 
َ
ْرَبَعِة أ

َ
ْقَواَتَها ِِف أ

َ
َر فِيَها أ ( وََجَعَل فِيَها َرَواِِسَ ِمْن فَْوقَِها َوَباَرَك فِيَها َوقَدذ

ائِلنَِي ) ْو َكْرهً 10لِلسذ
َ
ْرِض ائْتَِيا َطْوًًع أ

َ
َماءِ َوِِهَ ُدَخاٌن َفَقاَل لََها َولِْْل تَيَْنا ( ُثمذ اْسَتَوى إََِل السذ

َ
ا قَاََلَا أ

ْنَيا 11َطائِِعنَي ) َماَء الُّ ْمَرَها َوَزيذنذا السذ
َ
ْوََح ِِف لُكر َسَماٍء أ

َ
( َفَقَضاُهنذ َسْبَع َسَماَواٍت ِِف يَْوَمنْيِ وَأ

لت، وما ، ففصل ما ُذكر هنا يف سورة فّص 9/12{فصلتبَِمَصابِيَح وَِحْفًظا َذلَِك َتْقِديُر الَْعِزيِز الَْعلِيمِ 
أُجل هنا اكن تفصيله ىلع الغالب يف سورة فصلت، وإن اكن فيه إشارة يف سورة امللك، ويف سورة 

احِلجر، وغريها من السور، ولكن اغية اتلفصيل اكن يف سورة فّصلت، فذكر اهلل جل وعال أنه خلق 
أرساها جل وعال يف  األرض يف يومني، وأنه جعل فيها الروايس، ُجع راسية ويه اجلبال الشاخمة، اليت

ْن تَِميَد بُِكمْ األرض وثبتها حىت ال تضطرب، }
َ
ْرِض َرَواِِسَ أ

َ
لََْق ِِف اْْل

َ
، ألقاها إلقاء، 15{انلحلوَأ

ْن تَِميَد فثبّتها يف األرض، الروايس اليت رست يف األرض، والرسّو فيه أكرث من الوجود إنما هو اثلبات }
َ
أ

فتزتن يف ُجيع جهاتها، بما فيها مما هو منخفض أو اعٍل، من الرب { أي حىت ال تضطرب األرض، بُِكمْ 
أو ابلحر، فهذا ُجيعه حيتاج إىل اتّزان، فاتزانه وثباته وحىت ال يضطرب اكن بأن ألىق جل وعال يف 

 هذه األرض هذه الّروايس، ويه اجلبال.
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ْقَواَتَها ِِف رباكت }{ أي جعل فيها بركة، وخيرج نلا من األرض كثريا من الَوَباَرَك فِيَها}
َ
َر فِيَها أ َوقَدذ

ائِلنِيَ  يذاٍم َسَواًء لِلسذ
َ
ْرَبَعِة أ

َ
َماءِ { تقدير األقدار اكن يف أربعة أيام، }أ { أي قصد إيلها، ُثمذ اْسَتَوى إََِل السذ
ْمَرَها}

َ
ْوََح ِِف لُكر َسَماٍء أ

َ
 سماء أوىح جّل وعال األمر اذلي { يف لكَفَقَضاُهنذ َسْبَع َسَماَواٍت ِِف يَْوَمنْيِ وَأ

 يتعلق بهذه السماء، ما فيها وما يُذكر ويُقّدر فيها من تقديره سبحانه وتعاىل.

إذن خلق األرض يف يومني، وتقدير األمر يف أربعة أيام، تصري ستة، وخلق السماء يف يومني تصري 
ِي } كثري من اآلياتثمانية، لكن اخللق اكن يف ستة أيام!، اهلل جل وعال ذكر يف  ُ اَّلذ إِنذ َربذُكُم اَّللذ

يذامٍ 
َ
ْرَض ِِف ِستذِة أ

َ
َماَواِت َواْْل ، فإذا فّصلت اكن لّك يشء تفصيله ثالثة أيام، 54{األعرافَخلََق السذ

ولكن خلق األرض يف يومني، وتقدير األقوات يف أربعة أيام، يومني يف ضمنها فيهما خلق األرض، 
ها ستة أيام، لكن إذا جئت أن تفّصل تصل ع سماء يف يومني، فمجموحياء يف لكوخلق السماء واإل

 إىل ذلك، لكن يه يف ُجلتها ستة أيام.

َماءِ } { إذن خلق األرض اكن قبل السماء، ولكن يقول جّل وعال يف آية أخرى يف ُثمذ اْسَتَوى إََِل السذ
َماُء َبنَ سورة انلازاعت } ِم السذ

َ
َشدُّ َخلًْقا أ

َ
ْنُتْم أ

َ
أ
َ
ْغَطَش َِلْلََها 28( َرَفَع َسْمَكَها فََسوذاَها )27اَها )أ

َ
( وَأ

ْخَرَج ُضَحاَها )
َ
ْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها{انلازًعت29وَأ

َ
ِي 27/30( َواْْل ، فكيف يكون اجلواب؟ }ُهَو اَّلذ

َماءِ  ْرِض ََجِيًعا ُثمذ اْسَتَوى إََِل السذ
َ
َشدُّ ها، ويف اآلية األخرى }{ ثم قصد إيلَخلََق لَُكْم َما ِِف اْْل

َ
ْنُتْم أ

َ
أ
َ
أ

َماُء َبَناَها ) ِم السذ
َ
ْخَرَج ُضَحاَها28( َرَفَع َسْمَكَها فََسوذاَها )27َخلًْقا أ

َ
ْغَطَش َِلْلََها وَأ

َ
{ ثم قال ( وَأ

ْرَض َبْعَد َذلَِك }
َ
 ش يللها .. الخغط{ أي بعد أن سوى السماء، وبىن سقفها، وأخرج ضحاها، وأَواْْل

 ؟ا هو اجلواب يف اجلمع بني اآليتنيبعد ذلك دحا األرض، فم

ْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَهاقال بعض العلماء: }
َ
{ من باب اتلقديم واتلأخري يف اإلخبار، أخرب جل وعال َواْْل

بما فعله وخلقه يف حق السماء، وأخرب بما فعله وخلقه يف حق األرض، فاتلقديم واتلأخري من باب 
 قط، أما حقيقة اخللق فاألرض خلقت قبل السماء، فهذا جواب من أجوبة أهل العلم.اإلخبار ف

اجلواب اآلخر وهو أقوى فيما يظهر، أن خلق األرض اكن قبل السماء، ثم ُخلقت السماء، ثم بعد ذلك 
ْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَهادحيت األرض، }

َ
د ما { ديح األرض أي إخراج ما فيها من انلبات، وإجياَواْْل

فيها من الكنوز، وانلعم الكثرية، فهذا جواب ثاٍن ألهل العلم، وهو أقوى وبه أجاب غري واحد من 
 أهل اتلفسري.
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فهذه آية أخرى أيضا يذكرها اهلل جل وعال ىلع وجوده وقدرته وقوته وجربوته، وأنه اخلالق املستحق 
فعله من خلق وتسوية، وتيسري وتسخري  للعبادة سبحانه وتعاىل ملا ذكره نلا هاهنا، وما عدده نلا مما

 هلذه األرض وما فيها، وما بداخلها نلا، وما خلقه سبحانه وتعاىل مما نستفيده منه بتقديره تعاىل.

 قال اهلل تبارك وتعاىل:

 
َوإِْذ قَاَل بعد ذلك انتقل عز وجل مبينا منته األخرى ىلع بين آدم بذكر فضل أبيهم فقال جل وعال }

ْرِض َخلِيَفةً َربَُّك 
َ
{ وأنت ترى أن اآليات بينها تناسب واضح، فهنا ذكر لِلَْمًَلئَِكِة إيِنر َجاِعٌل ِِف اْْل

امتنان اهلل جل وعال ىلع عباده بما فعله يف حقهم، من خلق وتيسري لألرض والسماء، واملنة األخرى 
املالئكة، مما يدل ىلع  مااكن يف حق أبيهم كيف خلقه اهلل جل وعال، وامنت عليه بأن سجدت هل

 .-أي آدم-فضله وكرمه عليه الصالة والسالم 

ََتَْعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها وَ }
َ
ْرِض َخلِيَفًة قَالُوا أ

َ
يَْسِفُك َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِلَْمًَلئَِكِة إيِنر َجاِعٌل ِِف اْْل

ُس لََك  َماَء َوََنُْن نَُسبرُح ِِبَْمِدَك َوُنَقدر ْعلَُم َما ََل َتْعلَُمونَ  الر
َ
{ فهذا امتنان ىلع بين آدم قَاَل إيِنر أ

بتنبيههم بذكر أبيهم آدم عليه الصالة والسالم يف املأل األىلع، فاهلل جّل وعال ذكر آدم يف املأل األىلع 
 أي بني املالئكة.
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 املأل األىلع وهم املالئكة، حيث أشار { أي واذكر يا حممد ذكر اهلل آلدم يفَوإِْذ قَاَل َربَُّك لِلَْمًَلئَِكةِ }
وذكر هلم أنه سيخلق آدم، ويف ضمن هذا اإلشارة إىل أن يقّص انليب صىل اهلل عليه وسلم هذه القصة 

 ىلع قومه.

ْرِض َخلِيَفةً }
َ
{ أي قوم خيلفون قوما، وقوم خيلفون قوما، وحاكم خيلف حاكما، إيِنر َجاِعٌل ِِف اْْل

ْرِض  جل وعال }وجيل خيلف جيال، كقوهل
َ
ِي َجَعلَُكْم َخًَلئَِف اْْل ، وقوهل جل 165{األنعامَوُهَو اَّلذ

ْرِض وعال }
َ
فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم ، وقوهل جل وعال }62{انلملَوََيَْعلُُكْم ُخلََفاَء اْْل

ْرِض َخلِيَفةً ، هذا املراد من قوهل }169{األعرافَخلٌْف 
َ
خيلف قوم قوما،  {، من قوهلمإيِنر َجاِعٌل ِِف اْْل

 أي هذا خيلف هذا.

واملراد هنا باخلليفة جنس اإلنسان، جنس اآلديم، وليس املراد به آدم عينا عليه الصالة والسالم، 
َماءَ هذا انليب فّضله اهلل جل وعال، واملالئكة ملا قالت } ََتَْعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك الر

َ
{ لم أ

ْرِض َخلِيَفةً دم عليه الصالة والسالم، وهلذا فاملراد من }تقصد بهذا الوصف آ
َ
{ إيِنر َجاِعٌل ِِف اْْل

اإلشارة إىل جنس اآلديم، ولم يرد من وراء ذلك آدم بعينه عليه الصالة والسالم، وإنما أراد من ذلك 
 اجلنس.

َمافقالت املالئكة } ََتَْعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك الر
َ
كذلك؟ املالئكة  تقول{ من أين هلا أن ءَ أ

كيف عرفت؟ اهلل جل وعال قال إنه سيخلق يف األرض خليفة، جيعله يف األرض، قالت املالئكة: 
ويفعلون، فاجلواب  ،اخلليفة وهم سيفسدون ويسفكون ادلماء، ويقتلون ويفعلونا كيف ختلق هذ

أي أن من ضمن هذا القضاء أن اهلل جل ىلع ذلك قالوا: إما أن اهلل جل وعال قد أخربهم بذلك، 
وعال أخربهم، أن هؤالء اذلين سيخلقهم جل وعال، منهم أناس يفعلون كذا وكذا، من املظالم والقتل 

 واالعتداء، وحنو ذلك.

أو أن تكون املالئكة فهمت هذا من الطبيعة البرشية اليت سيخلق منها هذا البرش، ألن اهلل جل 
ا ِمْن ِطنٍي َوإِْذ قَاَل وعال قال } ، فاخللق من طني، وذكر أيضا أنه 71{صَربَُّك لِلَْمًَلئَِكِة إيِنر َخالٌِق بََِّشً

خلقه من تراب، وذكر أيضا أنه خلقه من صلصال، ومحأ مسنون، هلذا آدم عليه الصالة والسالم ُُجع 
واألصفر، واألمحر فيه من أنواع الرتبة، وهلذا جاءت ذريته خمتلفة األنواع، فمنهم األسود واألبيض 

واألزرق، القاتم .. وحنوه، الختالف جنس األرض اليت خلق منها آدم، وهلذا خيتلف انلاس يف 
 طباعهم وطبائعهم، خيتلفون باختالف جنس األرض اليت أصابهم منها ذلك العرق.
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ظلم وقال بعض أهل العلم إنه قبل خلق آدم وُجدت اكئنات يف األرض وأفسدت بالقتل واالعتداء وال
ْرِض َخلِيَفةً وحنو ذلك، فلما قال جل وعال }

َ
{ املالئكة هلا علم بما سبق مما اكن يف إيِنر َجاِعٌل ِِف اْْل

األرض، فقالوا: هذا اخلليفة سيفعل نفس الفعل، وهذا ذكروا فيه كثريا من اآلثار، ويه من 
بناء ىلع الطبيعة اإلرسائيليات ال يثبت منها يشء، واألقرب أن تكون املالئكة فهمت هذا 

البرشية وما ذكره عز وجل مما سيخلق منه هذا اجلنس البرشي، أو بإخبار اهلل سبحانه وتعاىل هلم 
 بذلك.

ََتَْعُل فِيَها}
َ
{ هذا سؤال استعالم، أرادت أن تتعلم، أرادت املالئكة أن تكتشف، ال أن تعرتض أ

اخللق موجودون، املالئكة موجودة تسبح، ىلع اهلل سبحانه وتعاىل، فأرادوا أن يعرفوا ما احلكمة؟ 
تقدس، حتمد، تكرب، ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، تطيع أمره سبحانه وتعاىل، تسبح 
حبمده، تسارع يف طاعته، فما احلكمة من امليجء خبلق آخر عملهم الفساد واإلفساد وإسفاك ادلماء؟ 

أن هذا الصنف فيه من املفاسد ما فيه، واهلل جل وعال  فما يه املصلحة الراجحة يف هذا اخللق، مع
 قد أقرهم ىلع ما ذكر.

ََتَْعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَهاقالت }
َ
ادلماء، أو ال يفسدون، وإنما ذكر  يسفكون{ لم يقل جل وعال: ال أ

ُس لََك غري هذا، قالت } واتلقديس اتلطهري، واتلعظيم، { التسبيح معروف، َوََنُْن نَُسبرُح ِِبَْمِدَك َوُنَقدر
 وقيل هو الصالة، فلك ما هو من شأن الطاعة تفعله املالئكة.

ْعلَُم َما ََل َتْعلَُمونَ فقال جل وعال }
َ
{ أي من األمور اليت أعلمها ماال تعلمون، فيف هذا اخللق إيِنر أ

يعلم وإن اكنوا هم ال  حكمة عظيمة أرادها اهلل سبحانه وتعاىل من خلقه هلذا اخللق، فاهلل عز وجل
 يعلمون ما هو املقصود من هذا اخللق، اذلي سيجعله اهلل سبحانه وتعاىل يف األرض.

ْعلَُم َما ََل َتْعلَُمونَ وقال بعض أهل العلم يف قوهل تعاىل }
َ
{ أي أعلم ماال تعلمون ومن ذلك وجود إيِنر أ

لعناد، واإلباء، واإلعراض، واتلكذيب، إبليس فيما بينهم، وهو يف أصله فيه الكرب واالستكبار، وا
ُس لََك عياذا باهلل تعاىل، فلما قالوا } ْعلَُم َما ََل َتْعلَُمونَ {، قال }َوََنُْن نَُسبرُح ِِبَْمِدَك َوُنَقدر

َ
{ ومن إيِنر أ

ذلك أنه جل وعال يعلم فيما بينهم إبليس وفيه من الصفات ما هو أعظم مما ذكَر للمالئكة يف قوهلا 
{ 

َ
ُس لََك أ َماَء َوََنُْن نَُسبرُح ِِبَْمِدَك َوُنَقدر  إيِنر { فهذا مما يدل بقوهل }ََتَْعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك الر

ْعلَُم َما ََل َتْعلَُمونَ 
َ
{ ويدخل يف ذلك أيضا ما خيلقه تبارك وتعاىل من األنبياء والرسل والصاحلني أ

 ؤالء من العمل الصالح.والعلماء، وما يكون من ه
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واستفيد من هذه اآلية وجوب تنصيب حاكم خليفة يلفصل بني انلاس فيما اختلفوا فيه، ويقطع 
اتلنازع بينهم، وينترص للمظلوم، فهذا مما جيب، وهو أن يكون يف املسلمني حاكم يفصل بينهم 

لك من األمور املهمة، فهذا اتلنازاعت واملظالم ويقيم احلدود، ويزجر عن تعايط الفواحش، إىل غري ذ
مما جيب، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، فهذا مما اتفق عليه أهل العلم، وهذا احلاكم وهذه 
اإلمامة أو اخلالفة، أو السلطة، أو اإلمارة، أو الرئاسة وحنو هذا حبسب ما تسىم يف األزمنة، قد تُنال 

 ني والوصية، وقد تُنال بالقوة.باإلُجاع، أو تُنال بالشورة، أو تنال باتلعي

صىل اهلل عليه وسلم نّص ىلع أن أبا بكر  إن انليبوقيل قد تُنال بانلص، ألن بعض العلماء يقولون  
هو اخلليفة، وهو حمّل خالف بني أهل العلم، وبعض العلماء يستدل ىلع ذلك أن انليب صىل اهلل عليه 

ّما جاءت املرأة تسأل انليب صىل اهلل عليه وسلم وسلم لّما مرض قّدم أبا بكر يلصيل بانلاس، ول
، بهذا بعض العلماء 1(إن لم ََتِديين فأيت أبا بكرٍ فأجابها، فقالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، قال )

 يقول: تكون اإلمامة بانلص.

 وقيل باإليماء كما جاء يف كثري من األحاديث ما يدل ويشري إىل أن أبا بكر هو خليفة املسلمني بعد
بكر يعني آخَر يف ماكنه كما عني أبو رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وتكون باتلعيني، أي احلاكم

عمر بن اخلطاب ريض اهلل تعاىل عن اجلميع، وإما بالشورى كما جاء عن عمر ريض اهلل تعاىل عنه 
احلل والعقد،  األمر بينه شورى بني ستة من الصحابة ريض اهلل تعاىل عن اجلميع، وإما باجتماع أهل

ىلع مبايعة اإلمام، وهذا مما جيب أن يكون يف دول اإلسالم، جيب أن يكون فيها أهل احلل والعقد، 
أولو انلىه واألحالم، العلماء واخلرباء واذلين هلم ابلصرية، وابلصريون بأمور السياسة وتسيري شؤون 

أُجعوا وعينوا من يكون حاكما ىلع  ادلولة، وشؤون انلاس، فهؤالء هم أهل احلل والعقد، فهؤالء إذا
 املسلمني، فسائر املسلمني يلزمهم املتابعة واملبايعة.

وإذا توىل احلكم رجٌل قهرا بالقوة، واستتب األمر هل، فإن ذلك تلزم طاعته، وىلع حاكم املسلمني 
كون البد أن تكون فيه رشوط كما ذكر أهل العلم، واتفقوا ىلع أن مما جيب أن يكون فيه: أن ي

ذكرا، حّرا، بالغا، اعقال، مسلما، وذكروا من الرشوط أن يكون جمتهدا أي صاحب علم، وأن يكون 
بصريا، وسليم األعضاء، خبريا باحلروب، وأن يكون قرشيا وهذا حمّل خالف، وُجهور أهل السنة ىلع 

قيطي يف هذه الرشوط العرش، وقد فصلها أهل العلم يف كتبهم، ومنهم الشيخ حممد األمني الشن
 األضواء، أشار إيلها رشطا رشطا، وبينها.
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ْسَماَء ُُكذَها ثم يتم اهلل جل عال يف ذكر منته وترشيفه آلدم عليه الصالة والسالم فقال }
َ
َوَعلذَم آَدَم اْْل

ْسَماءِ َهُؤََلءِ إِْن ُكْنُتْم َصاِدقِ 
َ
نْبُِئوِِن بِأ

َ
( قَالُوا ُسْبَحانََك ََل ِعلَْم 31نَي )ُثمذ َعَرَضُهْم ىلَعَ الَْمًَلئَِكِة َفَقاَل أ

َِكيُم ) نَْت الَْعلِيُم اِلْ
َ
ْسَمائِِهْم قَاَل 32نَلَا إَِلذ َما َعلذْمَتَنا إِنذَك أ

َ
ُهْم بِأ

َ
ْنَبأ

َ
ا أ ْسَمائِِهْم فَلَمذ

َ
نْبِْئُهْم بِأ

َ
( قَاَل يَاآَدُم أ

َماَوا ْعلَُم َغْيَب السذ
َ
قُْل لَُكْم إيِنر أ

َ
لَْم أ

َ
ْعلَُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم تَْكُتُمونَ أ

َ
ْرِض وَأ

َ
 {.ِت َواْْل

ْسَماَء ُُكذَها}
َ
{ هذا مقام يف ترشيف آلدم عليه الصالة والسالم، وتفضيل آلدم عليه َوَعلذَم آَدَم اْْل

ن الصالة والسالم ىلع املالئكة، حيث خصه اهلل عز وجل بأن علّمه الكثري من األشياء، يف حني أ
املالئكة ال تعلمها، بديلل أنه ملا عرضها عليهم لم يعرفوها، فهذا مقام ترشيف وتكريم آلدم عليه 
الصالة والسالم، وفيه إشارة أيضا إىل احلكمة من خلق اهلل تبارك وتعاىل آلدم وهلذا اجلنس البرشي، 

ََتَْعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَهااملالئكة قالت }
َ
ِ { قال }قَالُوا أ ْعلَُم َما ََل َتْعلَُمونَ إ

َ
{ ومن ذلك هذا ينر أ

ْعلَُم َما اَل 
َ
اتلكريم، وهذا الترشيف آلدم عليه الصالة والسالم، فناسب ذكر هذا بعد قوهل }إِيني أ

ْعلَُم َما ََل َتْعلَُمونَ َتْعلَُموَن{ فاكتسب ابليان حقيقة قوهل تعاىل }
َ
{ فبني هلم رشف آدم عليه إيِنر أ

 لسالم، بما فضله اهلل تعاىل به من العلم.الصالة وا

ْسَماَء ُُكذَها}
َ
{ أي أشار إيله للك األسماء، فسىم هل اإلنسان، والودل، وادلواب، وأنوااع َوَعلذَم آَدَم اْْل

اكحلمار واجلمل والفرس، وأنواع األواين، وأنواع اجلمادات، السماء، األرض، السهل، وابلحر، 
وغريها، فسىم هل لك يشء تبارك وتعاىل من األشياء ومما يتعلق بادلواب ...  ةوامللعقوالقصعة، 

 واحليوانات وغريها.

وهذا مما يُستدل به ىلع أن اللغة توقيفية، بمعىن أن اهلل جل وعال هو اذلي علمنا هذه اللغة، فأصل 
 إىل األرض، خملوق خلقه اهلل تعاىل من البرش آدم عليه الصالة والسالم، وأنزهل لاللغة توقييف، أو

وعلمه جل وعال إحياء فصار آدم يعلم هذه األشياء، ويعلم أسماءها، من علمه هذه األسماء ووهبه 
نعمة انلطق وعلمه تسمية هذه األشياء أرض، ونبت، وشجر، وثمر، ومحار، وفرس، وبغل وخيل، 

ع اهلل جل وعال، ثم وقصعة، وقدر، وإناء وكذا، وكذا ...؟ علمه اهلل تبارك وتعاىل، فأصل اللغة بوض
تفريع ذلك اصطاليح، فتسمية أشياء أخرى كثرية، زيادة ىلع أصل اللغة، هذا مما اصطلح عليه 

 انلاس، فأصل اللغة اتلوقيف من اهلل سبحانه وتعاىل.

{ أي عرض هذه املخلوقات، أو عرض هذه األشياء، أو عرض أصحاب ُثمذ َعَرَضُهْم ىلَعَ الَْمًَلئَِكةِ }
 {.ُثمذ َعَرَضُهْم ىلَعَ الَْمًَلئَِكةِ ىلع املالئكة، هذا ما ذكره أهل العلم يف هذا املعىن }األسماء 
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واألصوب هو عرض هذه األشياء ىلع املالئكة، هل تعرف أسماءها أو ال تعرف، وقد جاء يف  
ة، أن احلديث اذلي رواه ابلخاري ذكر أن اهلل جل وعال علم آدم لك األسماء، وهذا يف حديث الشفاع

لك مًلئكته وعلمك  أنت أبونا خلقك اهلل بيده، وأسجد) س يأتون آدم عليه السالم فيقولونانلا
ب أنه عرض هذه األشياء قر، أي عرض األشياء، وهذه اليت خلقها تبارك وتعاىل، واأل1(أسماء لك َشء

نْبُِئوِِن ىلع املالئكة }
َ
ْسَماءِ َهُؤََلءِ إِنْ { أي أخربوين }َفَقاَل أ

َ
{ أي إن كنتم صادقني ُكْنُتْم َصاِدقنِيَ  بِأ

ََتَْعُل فِيَها َمْن أنين ال أخلق خلقا إال وأنتم أعلم منه، فأخربوين بأسماء هذه األشياء، ألنهم قالوا }
َ
أ

َماءَ  ْسَماءِ َهُؤََلءِ إِْن ُكْنُتْم َصاِدقنِيَ {، فقال }ُيْفِسُد فِيَها ويسفُك الر
َ
نْبُِئوِِن بِأ

َ
م هذا { أي يف قولكأ

اذلي ذكرتموه، من أن اخلليفة اذلي سأجعله يف األرض إنما فعله فقط املعصية وسفك ادلماء، 
 واإلفساد وحنو ذلك.

َِكيمُ }  نَْت الَْعلِيُم اِلْ
َ
{ سبحت املالئكة ربها جّل وعال قَالُوا ُسْبَحانََك ََل ِعلَْم نَلَا إَِلذ َما َعلذْمَتَنا إِنذَك أ

ل وعال عن انلقص، وعن عدم إحاطته بالعلم، فهو سبحانه وتعاىل أحاط بكل وقّدسته، ونّزهته ج
 يشء علما، وال يعلمون إال ما علمهم اهلل سبحانه وتعاىل.

َِكيمُ }  نَْت الَْعلِيُم اِلْ
َ
{ وذكر هذين االسمني يف هذا املوضع ُسْبَحانََك ََل ِعلَْم نَلَا إَِلذ َما َعلذْمَتَنا إِنذَك أ

َماءَ ، لّما قالت املالئكة }فيه مناسبة ََتَْعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها ويسفُك الر
َ
إيِنر { قال جل وعال }أ

ْعلَُم َما ََل َتْعلَُمونَ 
َ
{ ثم علم آدم األسماء لكها وعرضها ىلع املالئكة فلم تعرف األسماء، فقال أ

ْسَماءِ َهُؤََلءِ إِْن ُكْنُتْم َصاِدقنِيَ }
َ
نْبُِئوِِن بِأ

َ
{ ِعلَْم نَلَا إَِلذ َما َعلذْمَتَنا ََل { فاملسألة تدور ىلع العلم، قالوا }أ

فالعلم اذلي عندنا إنما هو ما علمتنا أنت، فأنت هو العليم، وما عندنا من العلم لم نأت به من عند 
 غريك، وإنما هو حظنا من العلم اذلي علمتنا يا ربنا، وأنت العليم.

َماءَ } وأنت أيضا احلكيم، قالوا ََتَْعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك الر
َ
نَْت الَْعلِيُم { ثم قال }أ

َ
إِنذَك أ

َِكيمُ  { فلك احلكمة اتلامة الاكملة يف لك ما خلقت، ولك ما أوجدت يف هذه ادلنيا، فهذا اعرتاف اِلْ
َِكيمُ وتقديس وتبجيل من املالئكة لربها، وامليجء به هاهنا هلذه املناسبة } {، يف بعض الَْعلِيُم اِلْ

َبرِيُ املواضع }
ْ

الَْعلِيُم ، وهنا قال }12{النساءَعلِيٌم َحلِيمٌ ، يف بعض املواضع }3{اتلحريمالَْعلِيُم اْل
َِكيمُ   { فإذن هذه يه مناسبة ذلك.اِلْ
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ْسَمائِِهمْ قال بعد ذلك }
َ
نْبِْئُهْم بِأ

َ
والسالم بكل األسماء، ما { فأنبأهم آدم عليه الصالة قَاَل يَاآَدُم أ

يتعلق بادلواب والطري، وما يتعلق بأمور األرض، واجلمادات وغري ذلك، ذكرهم آدم عليه الصالة 
 والسالم.

ْعلَُم } 
َ
ْرِض وَأ

َ
َماَواِت َواْْل ْعلَُم َغْيَب السذ

َ
قُْل لَُكْم إيِنر أ

َ
لَْم أ

َ
ْسَمائِِهْم قَاَل أ

َ
ُهْم بِأ

َ
ْنَبأ

َ
ا أ ُتْبُدوَن َوَما َما فَلَمذ

، ولك ما تكتمونه اهلل تبارك وتعاىل يعلمه، فهو ال ختىف عليه خافية ه{ فلك ما أبديتموُكْنُتْم تَْكُتُمونَ 
ْخَف يف األرض وال يف السماء، كما قال جل وعال }

َ
ذ وَأ {، وقال جّل َوإِْن ََتَْهْر بِالَْقْوِل فَإِنذُه َيْعلَُم الِّسر

َلذ يَْسُجدُ وعال }
َ
ْرِض َويَْعلَُم َما َُّتُْفوَن َوَما أ

َ
َماَواِت وَاْْل َْبَء ِِف السذ

ْ
ِي َُيِْرُج اْل ِ اَّلذ وا َّلِلذ

ْعلَُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم تَْكُتُمونَ ، وقال هنا }25{انلملُتْعلُِنونَ 
َ
 {.وَأ

ْعلَُم َما ُتْبُدونَ }
َ
ََتَْعُل فِيَها َمنْ { أي ما أبديتم من قولكم }وَأ

َ
َماءَ أ {، هذا مما  ُيْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك الر

َوَما ُكْنُتْم قالوه، ومما أبدوه، فإن اهلل تبارك وتعاىل يعلمه، ويعلم أيضا ما يكتمون، وذكروا يف قوهل }
{ أي أنهم قالوا: لم خُيلق خلق أعظم منا، وال أعلم منا، وال أفضل منا، ذكر هذا غري واحد تَْكُتُمونَ 

{ أي ما هو مكتوم ومنطوي َوَما ُكْنُتْم تَْكُتُمونَ ين، وذكر بعض أهل العلم، يف قوهل تعاىل }من املفرس
 عليه إبليس من خمالفته ألمر اهلل سبحانه وتعاىل، ومن تكربه عن طاعته.

ْعلَُم َما ُتْبُدونَ فقوهل }
َ
ََتَْعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َويَْس { أي ما أبديتم من قولكم }وَأ

َ
َماَء{، أ ِفُك الر

{ املقصود به إبليس، وذكر لفظ اجلماعة واملراد به واحد هذا مما ورد يف القرآن }َوَما ُكْنُتْم تَْكُتُمونَ 
ْكََثُُهْم ََل الكريم، ووارد يف لغة العرب، قال جل وعال }

َ
ُُجَراِت أ ِيَن ُيَناُدونََك مِْن َوَراءِ اِلْ إِنذ اَّلذ

ِيَن قَاَل لَُهُم قالوا: املراد هو واحد من قبيلة بين تميم، وأيضا قوهل جل وعال }، 4{احلجراتَيْعِقلُونَ  اَّلذ
ْم ، واملراد بانلاس هو واحد، وقوهل جل وعال }173{آل عمرانانلذاُس إِنذ انلذاَس قَْد ََجَُعوا لَُكمْ 

َ
أ

ُ مِْن فَْضلِهِ  ، واملقصود بانلاس هنا حممد صىل اهلل عليه 54{النساءَُيُْسُدوَن انلذاَس ىلَعَ َما آتَاُهُم اَّللذ
 وسلم، وقيل إبراهيم عليه الصالة والسالم.

ْعلَُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم تَْكُتُمونَ فهذا معىن قوهل }
َ
{، ثم ذكر جل وعال قصة أمره للمالئكة وَأ

 بالسجود، ونقف عند هذا احلد إن شاء اهلل تعاىل.

 وبارك ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه. واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم 

 

 


